
Vrijdagpreek van 18 maart 2016 

H1:Incidenten en gebeurtenissen verteld door Hazrat Musleh Maoud inzake opvoeding en 
opleiding. 

H2:Zowel extreme strengheid als onnodigelaksheid beïnvloeden de opvoeding van kinderen. 

H3:Geen enkele moderne uitvinding is kwaadaardig op zich, enkel een verkeerd gebruik moet 
vermeden worden. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Hazrat Khalifatul Masih Al Khamis gaf de vrijdagpreek op 18 maart in Baitul Futuh, London en 
werd in verschillende talen live uitgezonden op MTA zoals gewoonlijk.Huzur-e-Anwar sprak 
i.v.m. de opvoeding van de kinderen en vermelde dat de verkeerde houding van ouders, de 
kinderen kunnen bederven.Een te strenge houding of te veel verwennerij, beïnvloeden beiden de 
opvoeding van de kinderen.Vooral wanneer kinderen de adolescentie bereiken, dient er op een 
logische manier gesproken worden. Vaders moeten weten wanneer ze streng of mild moeten 
optreden teneinde de kinderen te laten begrijpen. Huzur-e-Anwar heeft over verschillende 
incidenten verteld i.v.m. de leer van de beloofde Messias zoals verteld door Hazrat Musleh 
Maoud.In het kort, zei hij om gebruik te maken van 'Halal' en 'Tayyab' (onbezoedelde en kuise) 
voorzieningen, maar ook heel voorzichtig zijn, omdat sommige dingen misschien 'halal', maar 
niet 'Tayyab' zijn. Huzoor-e-Anwar zei verder dat de beloofde Messias kwam om verkeerde 
praktijken uit de wereld te bannen en de leer van de ware geloof te introduceren. Huzoor-e-
Anwar zei dat het gebruik van foto's van de beloofde Messias op WhatsApp en Twitter verkeerd 
is en moet worden gestopt.Hij zei dat de mensen die gebruik maken van deze foto's om handel te 
drijven en enorme winsten te maken, heel attent moeten zijn en stoppen met deze wanpraktijken. 
Sommige mensen produceren kleuren foto's hoewel er geen kleuren foto’s bestaan van de 
beloofde Messias. Dit is niet correct en moet worden vermeden. Op dezelfde manier moet een 
verkeerd gebruik van de khalifa’s foto's worden vermeden.  

Huzoor-e-Anwar zei dat film en fotografie niet kwaadaardig zijn, maar sommige vormen 
schadelijk en onwenselijk zijn. Als het einddoel van een film, informeren is of het oproepen van 
de mensen tot Allah, en niet alleen voor amusement en vermaak wordt gebruikt, schuilt er geen 
kwaad in het kijken naar filmen.Hij zei dat het gebruikmaken van moderne uitvindingen niet 
verboden is, maar hun ongepaste gebruik niet toegestaan is.  

Huzoor-e-Anwar zei dat sommige artsen beledigd zijn als een patiënt advies van een andere arts 
vragen, maar dit is niet juist omdat we niet weten door wie Allah men kan genezen. Sommige 
mensen die ziektes met wortels en kruiden behandelen zijn soms succesvol hoewel ze niet artsen 
zijn.Hun tactiek werken waar artsen falen. Hij zei dat op er dit moment deskundigen zijn die hun 
vakkennis wijd en zijd kunnen verspreiden, bijvoorbeeld, door te leren hoe mensen gewrichten 
kunnen bevestigen en verder vaardigheden kunnen ontwikkelen.Vroeger waren de mensen 
ingehouden omtrent hun kennis en wilden hun vaardigheden niet bekend maken aan anderen en 
zijn uiteindelijk uitgestorven. De Europeanen daarentegen verspreidden hun vaardigheden 
wereldwijd. Hazrat Musleh Maoud stelt dat er geen kwaad schult in het leren van deze 



vaardigheden en beroepen, het is heel nuttig en vooruitziend. Hij zei dat hij wil deze uitgestorven 
vaardigheden hersteld wilde zien. 

Huzur-e-Anwar zei dat mensen van verschillende aard zijn. Sommigen zijn zeer oprecht en gaan 
akkoord met suggesties in der minne en sommige zijn ongeduldig en kritisch. Hij citeerde Hazrat 
Musleh Maoud en zei dat sommige ongeduldige mensen snel kritiek leveren zonder na te denken 
en vermeden moeten wordendoor vrienden.Hazrat Musleh Maoud citeert in zijn 
openbaringspreek (Khutba Ilhaamia) dat hij getuige was dat de Beloofde Messias door Allah 
werd bevolen zijn Eid preek in het Arabisch te geven, hij zou kennis worden gegeven. Hazrat 
Masieh Maoud zegt dat hij zich herinnert hoe goed en hoe prachtig De Beloofde Messias eruit 
zag.Hij luisterde naar de khutba van begin tot eind, hoewel hij geen woord kon begrijpen. Hazrat 
Amma Jan (De Beloofde Messias vrouw) werd op een gegeven moment ziek. De 'Bait Mubarak' 
waar ze woonden, is een heilige plaats en elke actie die er ondernomen wordt, is gezegend. De 
Beloofde Messias kwam naar haar en gaf haar medicijnen waardoor ze binnen twee uren 
herstelde. Huzoor-e-Anwar raadde artsen aan om de geloof te dienen met toewijding, omdat de 
zieken het meest getroffen worden door de waarheid en oprechtheid.Hij zei dat onze godsdienst 
een aantal regels oplegtmaar geeft ook  vrijheid van handelen, maar het is geen voorstander van 
ondoordacht handelen. Hij zei dat religieuze zaken gebaseerd zijn op de onderscheid tussen goed 
en kwaad.I.v.m. met de baard, zei Huzur-e-Anwar dat het belangrijkste aspect liefde is. Als alles 
met liefde wordt geïnitieerd, zullen de mensen ons vrijwillig volgen. Huzur-e-Anwar bad dat we 
tot de ware volgelingen van de Beloofde Messias’ boodschap mogen behoren en dat al onze 
handelingen Allah’s geboden volgen. Op het einde sprak Huzur-e-Anwar over het martelaarschap 
van de heer Abduljabi uit Syrië en heeft zijn doodsgebed bij verstek aangekondigd. Huzur-e-
Anwar heeft ook over de heersende omstandigheden in Syrië gesproken en gaf de Jamaat de 
opdracht om te bidden.  


